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Vâleni : secretarul general al partidului se Interesează de modul cum este organizata munca, de rezultatele obținute la recoltat

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Consacrîndu-și ziua de ieri examinării la fața locului a mo
dului cum se acționează pentru încheierea cît mai grabnică 
și fără pierderi a recoltărilor, pentru punerea la adăpost 
în cel măi scurt timp a roadelor acestei toamne

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a făcut o vizită de lucru in județele Teleorman, Olt și Argeș
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, și-a consacrat ziua de marți examinării, la fața 
locului, a modului cum se acționează în aceste zile în agri
cultură pentru încheierea cît mai grabnică și fără pierderi 
a recoltărilor, pentru punerea la adăpost în cel mai scurt 
timp a roadelor acestei toamne, analizînd, totodată, în 
cadrul vizitei de lucru, unele probleme prioritare, actuale 
și de perspectivă, de o deosebită însemnătate pentru bunul 
mers al activității și îndeplinirea prevederilor cincinalului 
în această ramură a economiei naționale.

Secretarul general al partidului a survolat, la bordul 
unui elicopter, județele Teleorman, Olt și Argeș, controlînd, 
practic, pe o distanță de circa 400 kilometri, situația de pe 
întinse suprafețe agricole, ritmul lucrărilor ce se desfă
șoară în împrejurările deosebite create de starea vremii.

• Pe un itinerar de 400 km, o riguroasă analiză privind ritmul

lucrărilor ce se desfășoară in împrejurările deosebite create de

starea vremii • Locuitorii din Purani, Drăgănești-Vlașca, Stoicănești,

Văleni, Scornicești și Leordeni și-au exprimat voința fermă de a urma 

îndemnul și exemplul secretarului general al partidului • Insuflețitoare

chemare la disciplină, la muncă asiduă pentru ca întreaga recoltă

strînsă la timp șidepozitată in totalitatesă fie

Stoicâneștl i m lubllniozâ necesitatea de a se acționa mal energic pentru respectarea Intru* 
totul a normelor agrotehnice și tehnologice stabilite

în cursul acestei vizite de lucru, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a oprit pe ogoarele comunelor Purani și Drăgănești-Vlașca, din județul Teleorman, la Stoicănești, Văleni și Scornicești, din Olt, precum și în zona legumicolă a Leordenilor, din Argeș. Secretarul general al partidului s-a întilnit cu conducătorii organelor locale de partid și de stat, cu membrii comandamentelor județene și comunale pentru executarea lucrărilor agricole, cu conducătorii consiliilor in- tercooperatiste și cooperativelor agricole de producție, cu lucrătorii ogoarelor, discutind și stabilind, împreună ou ei, căile și modalitățile menite să asigure stringerea și depozitarea urgentă a întregii recolte. în același timp, această vizită de lucru a depășit cadrul strict al examinării unei situații de moment, abordîndu-se aspecte majore, de mare importanță, ale dezvoltării agriculturii, modernizării și creșterii eficienței sale și, pe această bază, transformarea cooperativelor agricole de producție și comunelor în unități și centre economice complexe cu o largă activitate agroindustrială de valorificare superioară a producției agricole și a altor materii prime.Pretutindeni, în numeroasele sale pdpasuri din cursul acestei vizite, care a durat mai bine de șase ore, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întîmpinat cu sentimente pline de căldură și dragoste, cu cuvinte de adîncă mulțumire și recunoștință pentru grija ce o are permanent pentru oameni, pentru binele lor, al Întregii noastre națiuni. Lucrătorii ogoarelor, aflați în mare număr pe cimp, au adre-

sat cu însuflețire secretarului general al partidului calde urări de sănătate, exprimîndu-și voința fermă de a-i urma întotdeauna îndemnul și exemplul de muncă fără preget pentru înfiorarea patriei, hotărîrea de a înfăptui neabătut programul partidului nostru, programul făuririi societății socialiste multi

Scornlcești : dialog de lucru asupra obiectivelor care prefigureazâ Imaginea unui orășel agro* 
industrial

lateral dezvoltate, al ridicării bunăstării materiale și spirituale a întregului popor.Pe ogoarele comunei Purani, unde secretarul general al partidului a fost salutat cu deosebită căldură de Cornel Onescu, prim-secretar al Comitetului județean Teleorman al P.C.R., și de Marin Nedea, președintele

Consiliului intercooperatîst, tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de Îndată de stadiul recoltării legumelor tîrzii de toamnă și este informat că, în cel mult o zi și jumătate, această lucrare, la care participă întreaga obște a comunei, va fi încheiată. Se vor completa astfel bunele rezultate obținute la cereale — peste 4 500 kg grîu și mai mult de 6 500 kg porumb la hectar. Aici, secretarul general al partidului, atrăgînd atenția că prima urgență o constituie strîngerea legumelor, cere ca, în același timp, să se intensifice transportul porumbului cules și aflat încă pe cîmp și depozitarea sa în pătule și silozuri, pentru a nu suferi* de pe urma vremii nefavorabile. Totodată, se apreciază că trebuie acționat în același spirit de dis- . ciplină și muncă asiduă și pentru recoltarea sfeclei de zahăr, a cărei producție se dovedește bună.Intrînd apoi într-un lan de porumb, tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de modul cum s-a comportat combina de recoltat realizată de indus

tria noastră. Bine — este răspunsul — la o producție de 6 500 kg la hectar. însă noi am obținut pe unele tarlale peste 9 000 kg și, în aceste condiții, este nevoie de combine cu performanțe tehnice superioare.A venit deci timpul să fi$ aduse îmbunătățirile corespunzătoare, astfel încît această combină să facă față unor producții și mai mari pe care trebuie și aveți toate condițiile să le obțineți ■— subliniază secretarul general al partidului. Avem posibilități să realizăm producții de 10 000 kg porumb boabe la hectar și chiar mai mult.în continuare, s-a mers la grădinile de legume din Drăgănești-Vlașca, unde, de asemenea, se aflau Ia lucru numeroși cooperatori, pentru a strin- ge de urgență a doua recoltă din acest an de ardei și-gogoșarL Stînd de vorbă cu ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu află cu satisfacție că s-au obținut producții de 20 tone iă hectar, tot ce so stringe acum, in cea de-a doua cultură de legume, fiind pesta plan.Elicopterul prezidențial a aterizat apoi în comuna Stoicănești, unde se aflau în întimpinarea secretarului general al partidului Angelo Miculescu, viceprim- ministru și ministrul agricultu^ rii și industriei alimentare, Constantin Sandu, prim-secretar al Comitetului județean Olt al P.C.R., și Dumitru Tudose, președintele C.A.P. Stoicănești.Și în această comună, analiza întreprinsă la fața locului da tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat prioritate strîngerii recoltei de legume și depozitării porumbului în cel mai scurt timp.Totodată, secretarul general al partidului, cercetînd tarlalele cu porumb, a abordat unele probleme privind aplicarea în celq mai bune condiții a tehnologiilor acestei culturi, astfel încîț să se asigure o densitate mai mare a plantelor la hectar și folosirea unor hibrizi de calitate superioară. în acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că Ministerul Agriculturii, organele locale de partid și de stat trebuie să acționeze mai energic pentru a se respecta întru totul normele agrotehnice și tehnologiile stabilite, astfel înctt, folosindu-se hibrizi cil mare potențial productiv, sis-
(Continuare în pagina a III-a)

PE OGOARE. DIN ZORI Șl PÎNĂ SEARA TÎRZIU, HOTĂRÎȚI SĂ FACĂ DIN ACEASTĂ SĂPTĂMÎNĂ 0 SĂPTĂMÎNĂ A MUNCII Șl EFORTURILOR 
EXEMPLARE, SUTE DE MII DE OAMENI, TINERI Șl VÎRSTNICI, ASIGURĂ ÎN CONTINUARE, CU INTENSITATE SPORITĂ 

Strîngerea și depozitarea neîntîrziata,
PE ȘANTIERELE DE INVESTIȚII

Grăbirea ritmului de execuție
fără pierderi, a recoltei 

e Pretutindeni, importante forțe sînt concentrate la CULESUL CIT 

MAI GRABNIC AL LEGUMELOR Șl FRUCTELOR, la protejarea acestora.

• Se lucrează din plin la RECOLTATUL CARTOFILOR de pe ultimele 

suprafețe și la acoperirea grămezilor aflate în cîmp sau pe rampele 

de depozitare.

> însemnate mijloace sînt folosite la TRANSPORTUL RECOLTEI 

spre unitățile de desfacere, precum și pentru însilozările de iarnă.

• Alături de cooperatori și mecanizatori, zeci de mii de tineri din 

unități economice și instituții, elevi și militari grăbesc ritmul de STRIN- 

GERE Șl DEPOZITARE A RECOLTEI din această toamnă.

(Citiți relatările trimișilor noștri în pagina a 3-a)
Cooperatorii din Glodeanu Sărat, județul Buzău, acționează după 
un grafic riguros de muncă la culesul și transportatul porumbului 

din cimp
Foto : VASILE RANGA

Pentru constructorii de pe șantierele de investiții dii# județul Vîlcea, cuvintu! de ordine al acestor zile 11 constituie menținerea unui ritm cît mai înalt de lucru și a avansului înregistrat la majoritatea lucrărilor. In acest scop conducerea grupului de șantiere a Întreprins o serie de acțiuni vizînd mai buna desfășurare a activității de construcții-montaj, utilizarea la întreaga capacitate a mașinilor și utilajelor, organizarea schimbului doi șl trei, acolo unde este posibil, pentru toate grupele de mașini și instalații.In ziua cînd am fost în șantier, deși era ora cînd programul de lucru se încheiase de mult, în parcul auto al secției de utilaje și transport nu se afla nici un utilaj de construcții sau autovehicul. La numeroase puncte de lucru, montorii, beto- niștii, dulgherii, ca și mașiniștii de pe utilajele grele, continuau să lucreze la lumina reflectoarelor. Schimbul fusese preluat din mers la fel ca in fabrici și uzine. Cîteva zeci de autocamioane continuau să aprovizioneze cu materiale stația de betoane, obiectivele unde constructorii rămăseseră pe schele. Așa cum aveam să aflăm de la tovarășul Rovin Todea, secretarul comitetului de partid al Grupului de șantiere Rm. Vilcea, prin generalizarea schimbului doi, numai în trimestrul trei au fost realizate, suplimentar, lucrări în valoare de peste 639 000 lei. Totodată, mașinile și utilajele au fost utilizate cu o mai mare eficiență, prin întărirea controlului, asigurarea în permanență, pe întreaga durată a schimbului doi, a asistenței tehnice din partea specialiștilor in aceste

schimburi. Ca urmare a măsurilor întreprinse, numai în această 4ună, cele cîteva zeci de autobasculante de care dispune parcul șantierului au transpor-
Preocupări 

ale constructorilor 
din județul Vîlcea

tat peste 870 tone materiale în diverse puncte de lucru, cu 404 tone mai mult decît cu o lună înainte, cînd mașinile și utilajele erau utilizate doar într-un singur schimb prelungit.O contribuție importantă la obținerea acestor rezultate și-a adus-o și organizația U.T.C. din șantier, în special prin acțiunile întreprinse în vederea recrutării și calificării forței de muncă necesare pentru ■ schimbul doi. „Zilele trecute, ne spune tînărul inginer Dumitru Teodorescu, șeful S.U.T., am trimis la Pitești, pentru calificarea în meseria de conducător auto, 86 da

tineri. Alte cîteva zeci de uter ciști urmează în prezent cursuri de calificare în diverse meserii; în acest fel, la începutul anului viitor, cînd ne sosesc mai multq mașini de mare capacitate, vonl avea asigurată forța de munca necesară pentru utilizarea îrj două și trei schimburi a aces’! tora. Acțiunile întreprinse d€ noi nu se limitează însă numai la calificarea forței de muncă, ci și la perfecționarea celei exiși tente. Avem aici, în șantiere, mai multe cursuri de specializare, astfel că tinerii absolvenți ai acestor forme de ridicare e calificării au putut fi utilizaț: în schimbul doi și trei pe utilaje și instalații care cereau ( bună pregătire profesională, c experiență îndelungată’1.în urma acestor măsuri, co- lectivul de muncă din cadrul stațiunii de utilaje și transport a Grupului de șantiere pentrt construcții industriale Rm. Vîlcea a reușit să asigure devansarea termenelor de punere îr funcțiune la multe din obiectivele aflate în execuție. Faptul că, în phezent, aproape toate utilajele sînt folosite in două și trei schimburi oferă, in același timp, posibilitatea unor acțiuni energice pentru închiderea clădirilor, efectuarea legăturilor la instalațiile termice, în vederea asigurării frontului de lucru pentru anotimpul friguros.
NICOLAE MILITARU



O importantă acțiune la care tinerii 
s-au angajat cu inițiative și răspunderi concrete
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în județele Teleorman, Olt și Argeș
(Urmări din pag. I)temui de însămînțare și extinderea mecanizării lucrărilor de întreținere a culturilor să asigure de la bun început o mare densitate la hectar, mai ales pe terenurile irigate, transformarea cîmpiei oltene intr-un nou bărăgan al țării.în continuare, secretarul general al partidului s-a întîlnlt cu cooperatori din Văleni care lucrau la strîngerea și depozitarea sfeclei de zahăr. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, înconjurat cu multă bucurie și dragoste de săteni, se interesează de modul cum și-au organizat munca, de rezultatele obținute.— A venit iarna peste noi, tovarășe secretar general, dar nu-i nimic, noi să fim sănătoși, o biruim muncind !— Foarte bine, răspunde tovarășul Nicolae Ceaușescu, nimeni nu se îmbolnăvește de muncă ! Să facem totul și să stringem întreaga recoltă ! Vă urez multă sănătate și mult succes !Exprimîndu-și bupuria și mîn- dria pentru această întilnire cu secretarul general al partidului, cooperatorii s-au angajat să răspundă acestui îndemn cu noi fapte de muncă, să nu precupețească nimic pentru a strînge roade* cît mai repede, pentru a punte la adăpost întreaga recoltă/1Apreciind ca bună recolta obținută, secretarul general al partidului subliniază și cu acest prilej posibilitățile existente în valorificarea potențialului. de care dispune agrir cultura noastră, pentru realizarea unor producții superioare de sfeclă de zahăr. In același timp se atrage atenția asupra condițiilor favorabile existente aici pentru diversificarea culturii legumelor.în continuare, secretarul general al partidului s-a aflat din nou în mijlocul celor ce muncesc și trăiesc în Scornicești.încă din primele momente 

ale vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a constatat cu satiș- facție că toți locuitorii comunei se află în aceste zile pe ogoare, acționînd cu toate forțele pentru strîngerea grabnică a recoltei. Așa cum arăta președintele cooperativei, Vasile Bărbulescu, în următoarele 24 de ore se va încheia culesul viilor. Concomitent se lucrează intens la recoltarea legumelor. Porumbul, în grămezi imense — o parte din bogata recoltă din acest an — este pe cale să fie pus în pătule și silozuri. Aici, ca și în celelalte comune vizitate a reieșit în mod clar, convingător, că prin folosirea tuturor forțelor și mijloacelor existente se poate asigura ca tot ce s-a obținut. în cîmp să-și găsească locul în hambare în vederea bunei aprovizionări a populației și valorificării superioare de către industria agro- alimentară.în același timp, vizita la Scornicești, comună bine cunoscută în întreaga țară pentru recoltele remarcabile obținute și preocupările sale multiple, a depășit cadrul preocupărilor curente din agricultură.Iată de ce, dialogul de lucru a fost concentrat asupra obiectivelor care prefigurează aici, la Scornicești, imaginea unui orășel agroindustrial. în acest sens, sînt edificatoare complexele avicole și celelalte sectoare zootehnice; întreprinderile de industrie alimentară create aici pentru valorificarea cărnii, atelierele de prelucrare industrială pe baza altor materii prime, serele și celelalte obiective vizitate.în acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu a examinat preocupările cooperativei de dezvoltare a acestor sectoare și a atras atenția asupra necesității de a se avea permanent în vedere creșterea eficienței economice, astfel Incit prin crearea unor unități destinate valorificării superioare a produselor agricole și a altor resurse locale 

să se creeze condiții pentru creșterea nivelului de trai și de civilizație a localităților rurale, pentru creșterea bunăstării întregului nostru popor.în acest context. secretarul general al partidului a subliniat necesitatea utilizării mai raționale a pămintului prin realizarea unei densități corespunzătoare a construcțiilor agricole și cu destinație industrială, folosirea mai bună a capacităților de producție existente aid.în lumina unor asemenea cerințe. s-a desfășurat și analiza pe șantierul întreprinderii de confecții și fabricii de motoare. în cadrul căreia s-a cerut elaborarea unor proiecte care să asigure construcții simple și ieftine. corespunzătoare destinațiilor lor.Tovarășul Nicolae Ceausescu a relevat necesitatea mp rioasă de a se. așeza ia baza întregii concepții constructive acele soluții care prezintă valoare funcțională și asigură reducerea cheltuielilor la fiecare investiție. Nu poate fi indiferent — s-a subliniat în acest sens — ce efort se face pentru realizarea unor asemenea obiective, deoarece costurile vor influența eficiența producției propriu-zise.Revenind in timpurile cooperativei, secretarul general al partidului a examinat efectul practic, măsurile adoptate de cooperativă pentru strîngerea recoltei de porumb, pentru punerea ei intr-un ump cit mai scurt la adăpost. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat eforturile ce se depun, faptul că munca este bine organizată. Pe una din marile tarlale ale cooperativei, secretarul general al partidului a remarcat cu satisfacție că atunci cind se folosesc hibrizi de calitate superioară. se aplică toate regulile agrotehnice, se asigură o bună densitate a plantelor, rezultatele nu pot fi decit bune, pe măsura posibilităților de care dispune agricultura noastră, așa cum o demonstrează recolta ob

ținută pe aceste tarlale, la Scornicești, de 20 000 kg porumb la hectar.în continuarea vizitei la Scornicești, a fost analizată desfășurarea lucrărilor la barajul și lacul de acumulare Rusciori, prin care se vor putea iriga mai bine de 3 000 hectare. însăși crearea acestui complex hidrotehnic evidențiază preocupările pentru dezvoltarea multilaterală a economiei comunei și a zonei, pentru valorificarea resurselor existente.Secretarul general al partidului a relevat și aici că este necesar să se acorde cea mai mare atenție eficienței economice in așa fel incit -investițiile să se reflecte in creșterea producției agricole.în încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că există toate condițiile pentru ca. pe baza experienței celor din Scornicești. să se realizeze la nivelul Consiliului intercoope- ratist din această zonă o organizare model a agriculturii, realizarea unor producții superioare de 8—9 000 kg griu la hectar și 20 000 kg porumb la hectar, o dezvoltare accentuată a zootehniei și a altor sectoare de producție. Ia acest sens urmează să se elaboreze un program concret de acțiune, astfel ca pină in 1980 aceste obiective să fie atinse.Vestita zonă legumicolă Leor- deni. din Argeș, a fost ultimul popas din această vizită de lucru deosebit de densă și de rodnică.Ia plin cîmp. alături de sutele de cooperatori, se aflau Teodor Corr.an. membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. care, ca și alți membri ai Comitetului Politic Executiv, se află in județul unde a fost trimis pentru a sprijini în aceste zile activitatea de stringere a recoltei. Vasile Mohanu. prim- secretar al Comitetului județean Argeș al P.C.R.Intlmpinindu-1 cu căldură pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

cooperatorii au dat glas sentimentelor de înaltă prețuire și de bucurie ale țăranilor, de a-1 a- vea, în aceste clipe, în mijlocul lor, pe secretarul general al partidului.în ciuda vremii aspre, oamenii culeg cu spor gogoșarii, ardeii, varza, vinetele.— E o vale bună aici, pentru legume, remarcă tovarășul Nicolae Ceaușescu. Trebuie insă îngrijită bine, cu erbicide. și se vor obține producții mult mai mari, deși cele de anul acesta sînt destul de bune.Trebuie să culegeți totul cu grijă — subliniază secretarul general al partidului, adreslndu- se oamenilor aflați la lucru, să nu se piardă nimic din propria voastră muncă de un an de zile!Apreciind marile eforturi depuse, rezultatele obținute, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut ca, în continuare, să se acționeze pentru buna organizare a muncii, pentru antrenarea de- plipă a tuturor forțelor umane de la sate și a mijloacelor mecanice la recoltatul, transportul și adăpostirea produselor agricole. și în primul rind a legumelor, strugurilor, fructelor, fo- losindu-se cu maximum de randament fiecare zi. fiecare oră.Secretarul general al partidului și-a exprimat convingerea că lucrătorii de pe ogoare. întreaga populație a comunelor și satelor, vor face totul ca, în timpul cel mai scurt, să fie strinsex și depozitate cu grijă toate produsele toamnei, să fie încheiat semănatul griului.Prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, în aceste zile deosebite, in mijlocul oamenilor muncii din agricultură a constituit pentru ei o puternică îmbărbătare, un însuflețitor îndemn de a-și înzeci eforturile, un nou prilej de a-și dovedi prin muncă voința de a asigura, în orice condiții. îndeplinirea prevederilor cincinalului, dezvoltarea economico-socială a țării, înfăptuirea hotăririlor Congresului al XI-lea al P.C.R. și a programului partidului. Drăgonești-Vlașca i moment de satisfacție pentru producția-record din această toamnă
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Comitete județene ale U.T.C. transmit:

BUZĂU. Stadiul realizării
lucrărilor — 
„operativă"Primele două zile ale acestei săptămîni se înscriu pentru lucrătorii ogoarelor din județul Buzău ca veritabile zile-record. Peste 120 000 membri cooperatori. mecanizatori, tineri elevi și militari, personal din unități economice și instituții au pus la adăpost aproape 1 000 tone legume și cartofi, peste 500 tone struguri și alte fructe, importante cantități de porumb și sfeclă de zahăr. Acolo unde mijloac^e de transport nu au fost su^iente și producțiile sînt foarte ^Lne. cum ar fi la Ghe- răseni, Săgeata, Vadu Pașii. Mă- răcineni și Luciu, s-au improvizat șoproane pentru ca nimic din recoltă să nu se piardă. în sprijinul cooperatorilor din Cătina, Vintilă Vodă, Mînzălești, Nehoiu, Chiojdu și Berceni, care dețin mari suprafețe de livezi, au muncit la recoltatul fructelor peste 3 000 elevi și lucrători ai instituțiilor și întreprinderilor de pe raza acestor localități. Ca urmare a măsurilor luate și prin participarea a peste 20 000 oameni, în toate fermele întreprinderilor agricole de stat s-a încneiat recoltatul strugurilor. Cu toate acestea mai sînt încă unele restanțe la recoltatul legumelor și al strugurilor, dar mai ales în adăpostirea și protejarea lor, în special în consiliile intercoope- ratiste Săhăteni, Stîlpu, Săpoca, Poșta-Cîlnău și Rm. Sărat. Situația operativă înregistrată la nivelul județului impune în ț|Continuare concentrarea tuturor forțelor satului, mai ales pentru recoltarea și adăpostirea producției perisabile: struguri, legume, furaje, fructe și cartofi.Intr-un raid efectuat ieri, am urmărit în cîteva unități agricole din județ cum sînt transpuse în practică indicațiile Comandamentului central pentru agricultură.

„VREM SA ÎNCHEIEM CAMPA
NIA DE TOAMNA ÎN ACEASTA 

SAPTAMINA"Una din puternicele unități agricole cooperatiste din județ se află în localitatea Glodeanu Sărat. Inginerul șef al unității, Gheorghe Radu, ne prezintă operativa la zi a lucrărilor: „Astăzi încheiem transportul ultimelor 20 tone ardei, 40 tone tomate și 32 tone de cartofi. Intrucît din cele 87 ha cu vie la data apariției înghețului mal aveam numai 5 ha de recoltat, am hotărît ca 140 de oameni să fie mobilizați aici, pentru ca tot azi să terminăm culesul". Brusca schimbare a vremii nu l-a găsit nepregătiți pe cooperatorii din Glodeanu Sărat. Rea- lizîndu-și ritmic și constant sarcinile cuprinse în graficele de recoltări, încă de lâ începutul campaniei de toamnă, deci cu o lună în urmă, ei nu au avut de suferit de pe urma acestei situații nefavorabile. Zilnic âu participat și participă la muncă

o veritabilă 
a hărnicieipeste 1 200 de oameni, cărora 11 s-au adăugat elevii și cadrele didactice, alți lucrători din comună. „Această amplă mobilizare a satului în cîmp — ne spune Ion Davidoiu. președintele unității — se datorește faptului că vrem să încheiem campania de toamnă în această sâp- tămină cu excepția unor mici restanțe la porumb șî sfecla de zahăr".
CE ȘTIE $1 CE NU ȘTIE UN 

MECANIZATORPe Ion Cristică. mecanizator la cooperativa agricolă Pitulicea, îl întîlnim pe una din tarlale, efectuind dislocatul sfeclei de zahăr. Insă au mai rămas circa 70 ha, iar urgența impusă de starea vremii nu poate fi nici pe departe satisfăcută de un singur tractor. Dacă lucrarea se va desfășura în ritmul acesta recoltatul se va încheia în- tr-o lună și jumătate! In al doilea rînd: în urma dislocatorului, pentru strînsul în grămezi, transportul și adăpostirea sfeclei nu se afla nici măcar o echipă de cooperatori... Mecaril- satorul presupunea că se va „interveni’* mîina dar și după o zl rămasă în cîmp sfecla ara foarte mult de suferit...

NU I SUFICIENT SA TE SCOLI 
DE DIMINEAȚA. DACA NU 

MUNCEȘTI NICI PÎNA LA PRINZ ICondițiile nefavorabile au prins in cîmp. pe terenurRe consiliului intercooperatist Mi- hăilești circa 160 tone legume, o producție destul de mare raportată la suprafața cultivată aici. în scopul recuperării pierderilor au fost antrenate forțe suplimentare formate diniunc- ționari de la S.M.A.. consiliul popular, spital și din birourile cooperativei de producție. Tomatele. care au fost afectate cel mai mult, sint dirijate operativ spre industrializare. Un lucru este insă de neînțeles. Programul de smuncă se desfășoară aici intre 7.30—11 (? !)•Aceasta este situația la produsele perisabile din prima urgență. Dar. pentru celelalte culturi ? In vreme ce unele unități, cum ar fi de pildă C.A.P. din Dulbanul. au încheiat recoltatul sfeclei de zahăr, unitățile vecine mai au de realizat intre 40—120 ha. Este cazul cooperativelor din Amarul, Florica și Movila Banului. Un alt fapt, deloc neglijabil. Făcînd un calcul al tractoarelor angajate la transportul recoltelor, aflăm că numai 18 din cele 160 tractoare de care dispune consiliul «înt destinate acestei lucrări, restul fiind folosite la arăturile de toamnă. Și mai aflăm că la nivel de intercoop există 63 de remorci. Cum sînt împărțite ele la cele 18 tractoare ?
ȘTEFAN DORGOȘAN 

VASILE RANGA 
ION D. CUCU 

VALERIU TANASOFF

Pe cimp, la C.A.P. Mihiilești, erau circa 100 tone de cartofi. în 
garaj, camioanele, care ar fi putut să-i transporte, se „odihneau**.

GALAȚI. Roadele sînt bogate, 
se muncește din zori 

și pînă în noapte
• De ce, totuși, unii „oameni ai satului" 

stau in birouri?
în mai multe unități agricole 

din județul Galați am. fost 
martori la o concentrare impor
tantă de forțe pentru strîngerea 
roadelor acestei toamne. La 
C.A.P Gohor, în nordul județu
lui, unde ghiața s-a depus pe 
frunzele tomatelor, au ieșit la 
strîngerea legumelor sute de 
cooperatori și elevi. Vintul bătea

destul de tare, era frig, dar oa
menii strîngeau roșiile cu multă 
grijă. Alături de ei se află și 
tînărul tehnician Nicolae Papuc, 
președintele C.A.P. Gohor.

— La tomate, ne spunea aces
ta, am depășit deja planul, dar 
vrem, sintem hotărîți să strin
gem din grădini pînă la ultima 
roșie, să nu lăsăm pe cîmp ni-

j

î 
î
!
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Ostașii tării alături de oamenii muncii de pe ogoare
Prezenți. alături de cei

lalți cetățeni, țărani, munci
tori, elevi, ostașii armatei 
noastre dau in aceste zile un 
prețios sprijin la strîngerea 
recoltei și efectuarea în bune 
condiții a lucrărilor agricole, 
în grădinile I.A.S. Movila 
Vulpii, județul Prahova, 50 
de soldați, conduși de maio
rul Gheorghe Andrieș, au re
coltat, ieri, peste 35 tone ar
dei ți roșii pe care le-au 
transportat apoi la depozitele 
special amenajate in incinta 
fermei legumicole. Zilnic de
pășim norma cu citeva zeci 
de kilograme — ne spune 
sergentul major Ion Daniel.

• PESTE 20 000 DE SĂTENI ȘI 300 MIJLOACE DE TRANSPORT SlNT CONCENTRATE IN ACESTE ZILE IN LIVEZILE ȘI PODGORIILE JUDEȚULUI MUREȘ. Această largă mobilizare de forțe a făcut ca zilnic spre centrele de colectare și depozitare să fie transportate peste 400 tone struguri și mai mult de 1 000 tone fructe.• MARȚI, IN DOLJ 8-AÎnregistrat o zi de
mic din recolta acestui an. La 
fel acționăm și in vie, unde mai 
avem de recoltat mai puțin de 
20 ha. Duminică și luni, pe 
frig. p& burniță, au participat la 
cules, peste 200 de cooperatori".

în altă parte a județului, la 
C.A.P. Independența, am ^utut 
constata aceeași amplă mobiliza
re la executarea lucrărilor ur
gente. în grădini, 50 de coopera
tori smulgeau ardeii cu totul și 
îi făceau grămezi, iar alți 60 re
coltau roșii. în vie, 135 de coo
peratori dădeau bătălia pentru a 
încheia recoltatul de pe ultimele 
6 ha. Se muncea bărbătește și la 
recoltatul sfeclei de zahăr, la in- 
silozatul furajelor etc. Cu toate 
acestea, prin sat am întîlnit 
mulți oameni, care ar fi trebuit 
să fie prezenți pe cîmp, ca să 
nu mai vorbim de birouri unde 
se aflau cam toți funcționarii 
comunei și ai C.A.P.

La I.A.S. Șendreni am ajuns 
tocmai cind se luau măsuri pen
tru a se spori numărul celor ce

Se disting în mod deosebit 
la aceste lucrări soldații din 
grupele conduse de serrrentii 
Vlrgil Tudose, ștefan Șarpe 
ș fruntașul Nicolae Necula. 
Intr-o altă parte a județului 
Prahova, in livezile I.A.S. 
Măgurele, alți cițiva teci de 
ostași eu recoltat în două 
tile peste 50 tone mere. 
„Avem condiții foarte bune 
de lucru, ne spune maiorul 
Dumitru Chiriac ți dacă vom 
munci ca astăzi, in citeva zile 
terminăm lucrările de aici. 
Cu aceeași hărnicie și pasiu
ne muncesc ostașii aflați în podgoriile întreprinderii 
de cercetări viticole ți vini-

ficație Valea Călugărească. 
Fiecare soldat recoltează zil
nic peste 400 kilograme stru
guri care sînt transportați 
imediat la centrele de vinifi- 
cație unde lucrul continuă zi 
ți noapte. $i aici am notat 
numele citorva tineri ostași 
care prin modul in care mun
cesc, prin cantitățile de fruc
te recoltate, se disting în 
mod deosebit : canoralii Ale
xandru Negoi, Nicolae Că- 
pățînă, Gheorghe Dima, sol
dații Mihai Topor, Vasile 
Căuș, Traian Iliuță.

N. MILITARU
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ACTIVITATE RECORD, fiind prezenți la lucru peste 40 000 țărani cooperatori, muncitori din fermele de stat, elevi, studenți, lucrători din serviciile tehnico- administrative ale unor întreprinderi. Cu ajutorul a 550 autocamioane și tractoare cu remorci și a unui însemnat număr de atelaje, aceștia au transportat din cîmp circa 2 500 tone produse și au recoltat peste 500 tone tomate, fructe, struguri și cartofi.

în timp ce se descarcă am
balajele in grădina fermei 
legumicole MOVILA VULPII, 
cițiva oameni pregătesc o 
nouă bază de depozitare a 
legumelor care sosesc in can
tități tot mai mari din cimp.

Cum s-a lucrat ieri• IALOMIȚA. Ultimele zile au oferit tinerilor ialomițeni prilejul desfășurării unor acțiuni intense organizate pentru strîngerea, adăpostirea și depozitarea recoltei de legume și fructe care se mai află încă pe cimp. Simbătă, duminică și luni pește 18 000 de tineri cooperatori, elev’i, muncitori și cadre din aparatul administrativ al întreprinderilor și instituțiilor ialomițene au lucrat continuu în bătaia unui vînt tăios, înfruntînd ploaia și frigul, la recoltatul și transportatul strugurilor din vii, al legumelor și fructelor. Bilanțul yacestor trei zile : depozitele, centrele de conservare și întreprinderile de prelucrare au primit 80 tone de struguri, 60 tone de legume și aproape 40 tone de fructe. (Al. Culina).• BIHOR. Peste 30 000 de tineri, elevi, studenți, muncitori din I.A.S. și S.M.A., din întreprinderi industriale și instituții participă zilnic, pe baza planului întocmit de comandamentul județean, la campania de recoltare și depozitare a recoltei agricole. Fiecare echipă operativă, din cele 400 constituite încă de sîmbăiă, are un obiectiv propriu bine stabilit, defalcat pe sarcini precise repartizate fiecărui om în parte, fiecărui mijloc mecanizat sau atelaj antrenat la transportul fără întârziere al produselor. Pină la această oră, tinerii din rîn- durile cărora se remarcă membrii organizațiilor U.T.C. din Salonta, Marghita, Aleșd, Ținea, Săcuieni, Valea lui Mihai, Biharea și Avram lancu au cules porumbul de pe o suprafață de 750 hectare, au strîns și depozitat peste 500 tone cartofi, 250 tone sfeclă de zahăr, 1 300 tone legume, 1 500 tone fructe și 900 tone de alte produse. (H. Elisabeta).• GORJ. Constituiți în echipe, peste 7 000 elevi din liceele municipiului Tg. Jiu iau parte la urgentarea lucrărilor agricole ale acestei toamne capricioase. Pînă ieri, de pildă, o brigadă alcătuită din 200 uteciști ai liceelor „Tudor Vladimirescu" și „Ecaterina Teodorolu" sortaseră și depozitaseră 350 tone cartofi, 16 tone morcovi șl 3 tone ceapă. In același timp, colegii lor, cărora li s-au alăturat elevi ai liceelor de economie forestieră, industrial de construcții și de chimie industrială, s-au aflat pe cîmp, pe terenurile cultivate ale I.A.S. Ceauru și în viile Stațiunii experimentale Bîrsești unde au recoltat porumbul de pe 30 hectare și o cantitate de peste 70 tone struguri. (Dumitru Buzatu).• BOTOȘANI. Circa 2 000 de muncitori din Botoșani și Dorohoi și 15 000 de elevi sprijină în aceste zile eforturile pentru strîngerea și depozitarea cartofilor, porumbului și sfeclei de zahăr. Ieri seară, la o oră tlrzie, examinarea situației în comandamentul județean releva rezultatele pozitive ale acestei prezențe masive a tinerilor pe cîmp. In primul rfnd, cele 25 000 tone de cartofi aflate pe tarlale sau în depozite și silozuri deschise au fost adăpostite in totalitate, acoperite cu pămînt și paie, transportate la fabricile de amidon și spirt de la Hințeșfi și Rădăuți, precum și la stația de deshidratare din Dorohoi. In următoarele zile se va Încheia și strîngerea strugurilor. Muncitorii de la „Electrocon- tact** — Botoșani, „confecții" și „corpuri de iluminat" — Dorohoi șl elevii de la liceul „August Treboniu Laurian" continuă să recolteze porumb, să ajute la încărcatul și transportatul sfeclei de zahăr. (loan Răileanu).
Grupaj realizat de 
MIRCEA TACCIU

recoltează în cimp. Personalul 
TESA. precum și 55 de îngriji
tori din sectorul zootehnic ve
neau in ajutorul... elevilor de 
la Liceul de industrie alimentară 
din Galați care, îmbrăcați mai 
gros, au venit și pe frig la strin- 
gerea legumelor.

Cind am ajuns la Galați, de 
la comandamentul județean am 
aflat noile măsuri luate pentru 
urgentarea stringerii recoltelor. 
Din licee au fost mobilizați 
11 000 de elevi. Celor 66 000 de 
țărani cooperatori și elevi care 
munceau pe cimp li s-au adău
gat 3 000 de lucrători TESA din 
municipii și orașe. Forțele prin
cipale sînt concentrate la strîn
gerea legumelor și a strugurilor, 
lucrări care trebuie încheiate în 
județul Galați în această săp- 
tămină. Ieri, se prevedea a se 
recolta pînă seara peste 20 000 
tone de produse agricole, cel mai 
mu',1 de la începerea campaniei,

L CHIRIC

Foto : GH. CUCU



Tailanda 
sub legea 

marțială
„Militarii de la Bangkok se 

străduiesc să pună jaloanele 
unei viitoare neutralizări a 
țării“. Astfel definește agen
ția FRANCE PRESSE acțiu
nile regimului militar din 
Tailanda, instalat la putere 
după lovitura de stat din 6 
octombrie 1976, acțiuni care, 
cu fiecare zi, capătă un ca
racter tot mai pronunțat 
antidemocratic.

T
eama de „pericolul comunist14 — formulă vînturată de noile autorități, revine ca un laitmotiv in toate discursurile și motivațiile la măsurile luate la Bangkok. Se încearcă, de fapt, așa cum sesizau unii observatori politici, nesocotirea brutală a opțiunilor poporului, exprimate cu ocazia alierilor legislative de la începutul lunii aprilie a.c., care și-a dat votul pentru continuarea noii politici a Tailandei iu concordanță cu interesele naționale. Fiindcă, așa după cum se știe, Tailanda se afla. înaintea loviturii de Ia 6 octombrie, în stadiul definirii urmi curs nou pe planul politicii interne și externe.La doua săptămîni de la instalarea la putere, prin forță, amiralii și generalii tailandezi se găsesc în fața acțiunilor lor brutale : mai intîi au fost închise. pe timp nelimitat, principalele universități tailandeze, iar

• ȘTIRI, NOTE, COMENTARII • ȘTIRI, NOTE, COMENTARII • ȘTIRI, NOTE, COMENTARII • ȘTIRI, NOTE, COMENTARII • ȘTIRI

Șanse după semnarea acordului de la Riad 

Pe fronturile din Liban, 
luptele au scăzut în intensitate

ca urmare a intensificării pe plan naționai a mișcării de protest a studenților și elevilor au fost suspendate cursurile de la toate școlile. Arestări masive s-au produs în rindul stJdenți- Jor, luindu-se măsuri speciale de securitate pentru a se preveni a treia aniversare a revoltei studențești din octombrie 1973 care a dus la răsturnarea regimului militar. Pentru siguranță, șase lideri ai studenților, printre care și fostul conducător al Centrului Național al studenților din Tailanda, au fost transferați la o închisoare rezervată deținuților politici.A urmat apoi „răfuiala eu cărțile44 cum o denumește FRANCE PRESSE. Forțe ale armatei și poliției, împreună ca elemente ale organizațiilor de dreapta au devastat librăriile, bibliotecile, au percheziționat locuințe și sedii ale ziarelor, confiscînd și distrugind cărți publicații apreciate ca avind „caracter subversiv". Numeroase personalități cu vederi de stingă au fost arestate și internate in așa-numitele „centre de reeducare". Junta militară decretează starea de asediu in capitală, intre orele 10 seara și 4,30 dimineața, măsură fără precedent in istoria țării, pe care 3poi o generalizează in toate districtele. Sînt interzise întrunirile. Nesiguranța și teroarea sint legiferate. Regimul militar adoptă „decretul 22“ potrivit căruia poate fi arestată „orice persoană care se face vinovată de tulburări44 și privată de libertate pină ia 18 luni fără nici un fel de judecată. Sint scoase de Ia naftalină legi, cum este cea „îMti- ccmiinistâ44 din 1952 și modiii- cate pentru a oferi posibili’.atea declarării unor regiuni drept ..zone de infiltrare subversivă", punerea lor sub un «triet control militar, arestarea și pedepsirea imediată a persoanelor suspecte. Referindu-se la caracterul ambiguu al acestor legi, a- genția U.P.I. le consideră ca inspirate din măsurile adoptate de regimul falimentar de la Saigon în perioada războiului din Vietnam. La adăpostul acestor „instrumente juridice44. forțele do ordine puse in slujba autorităților militare arestează zilnic sute și mii de persoane pe motive arbitrare, sub învinuirea că prezintă pericol pentru noul regim. Printre cei arestați se află oameni politici, ziariști, stu- denți și lideri sindicali.Spaima că totuși, chiar în a- ceste condiții de teroare, s-ar putea organiza acțiuni de masă a determinat pe șeful regimului militar de la Bangkok să adune pe toți liderii sindicali — numiți de noile autorități, după lovitura de stat — și să. le precizeze că „grevele nu sint permise de noul regim". Este o măsură care confirmă, de fapt, declarația premierului desemnat de junta militară. Thanint Kraivkhen : „Poporului tailan- dez nu i se pot acorda libertățile democratice pe care le-a avut în trecui44.Noile autorități militare uită însă că nici blindatele și nici măsurile represive n-au inspăi- mîntat în urmă cu 3 ani poporul tailandez, forțele progresiste din această țară.
GH. SPRINȚEROIU

Fronturile de luptă din Liban au fost marți calme, deși în unele cercuri implicate în conflict se exprimă îndoieli că acordul realizat la Riad va duce la încetarea definitivă a războiului — transmite din Beirut agenția United Press International. Pe ansamblul teritoriului libanez nu au fost semnalate lupte importante, dar unele ciocniri sporadice par să se fi produs în zonele sudice.Acordul de la Riad a fost salutat de agenția de știri a Organizației pentru Eliberarea Palestinei. W.A.F.A.Singura » regiune în care au avut loc lupte a fost cea din sudul Libanului, unde, potrivit postului de radio Amshit, care emite din zona controlată de forțele creștine, de la nord de Beirut, s-au semnalat ciocniri in jurul localității Marjayoun.Pe fronturile din regiunile de munte, la vest de Beirut și Sai|?a. unde luna trecută s-au dat cele mai grele lupte, schimburile de focuri au încetat incâ de simbătă. dată după care au fost semnalate doar citeva incidente.Pe de altă parte. autoritățile musulmane din sectorul de vest al Beirutului au ordonat marți închiderea tuturor școlilor, cinematografelor și localurilor publice, pentru două zile, și a interzis toate întrunirile publice din motive de securitate. Megafoane instalate pe automobile circulind pe străzi cereau populației sâ nu părăsească locuințele. Postul de radio Beirut a relatat că măsuri similare au fost introduse și ir. sectorul de est al capitalei libaneze, controlat de forțele falangiste.în schimb. ziua de luni. 18 octombrie, a fost unul din cele mai smgeroase momente ale conflictului din Liban — informează agenția France Presse. Potrivit unui bilanț provizoriu, numai la Beirut au fost ucise 34 persoane și rănite 72. In total, in cursul incidentelor care au avut loc luni in diferite zone fierbinți ale țârii și-au pierdut viața 150 de persoane, iar 250 sint grav rănite.

Bechir Gemayel. unul din liderii forțelor falangiste libaneze, a manifestat o serie de rezerve privind acordul de la Riad destinat reglementării conflictului din»Liban — relatează agenția France Presse. Aprobăm orice inițiativă destinată să pună capăt crizei, a spus Gemayel. dar vom respinge o revenire la situația din aprilie 19’5. deoarece aceasta va duce, intr-un viitor apropiat, la o nouă criză.

Numirea șefului 
Statului Major al 

Forțelor Armate Unite 
ale statelor 
participante 

la Tratatul de la 
Varșoviaîn conformitate cu acordul guvernelor statelor participante la Tratatul de la Varșovia, ge- neralul-colonel Gribkov Anatoli Ivanovici a fost numit în funcția de șef al Statului Major al Forțelor Armate Unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia.

oaspeți ai U.TC. vorbesc „Scmteii tineretului”

Tineretul Guatemalei
în primele rînduri ale luptei 

pentru libertate 
și democrație

pe scurt
MASURI ÎMPOTRIVA 

PROPAGĂRII VIOLENTEI 
LA DUBLINGuvernul Republicii Irlanda a interzis in mod oficial accesul in emisiunile de radio și televiziune al reprezentanților partidului .Sinn rein- — formațiune care reprezintă, pe plan politic, organizația extremistă catolică .Armata Republicană Irlandeză" (I.R.A.) din Irlanda de Nord, precum și al celor aparținind organizației protestante „Ulster Freedom Fighters'4.Aceeași ordonanță ministerială interzice, de asemenea, publicarea de materiale ale .Sinn - Febr* și ..Ulster Freedom Fighters" in ziare și alte publicații independente.• LA BUDAPESTA s-a deschis marți expoziția ^Arhitectura românească-, organizată de Uniunea Arhitecțiior din Ungaria. Sint expuse fotografii infâ- țișind vechea și r.oua arhitectură din țara noastră.

DUPĂ ZBORUL 
LUI „SOIUZ-2344Generalul Vladimir Șatalov, conducătorul Centrului de pregătire a cosmonauților sovietici, a declarat câ inițial, zborul navei „Soitiz-23"‘ s-a desfășurat conform programului. Lansarea pe orbită s-a efectuat cu succes. Echipajul a verificat sistemele navei. A fost realizată o orbită necesara pentru intilnirea navei „Soiuz-23* cu stația orbitală științifică ..Saliut-5“. Dar in cursul apropierii navei și a stației au apărut unele defecțiuni. Aterizarea — a continuat el — s-a desfășurat in condiții complexe. A fost primul caz de amerizare.• BIROUL DE COORDONARE de Ia New York al țărilor nealiniate a avut o reuniune in cadrul căreia a fo«t examinată problema convocării unei reuniuni ministeriale a celor 25 de țâri membre ale acestui birou.

F URTUNA 
PE MAREA NEAGRA• De TREI ZILE, pe Marea Neagră, in dreptul litoralului bulgar. bintuie o puternică furtună — anunță agenția BTA. în portul Burgas s-a scufundat tancul petrolier ..Pioner44. Navele de salvare au reușit să acorde la timp ajutor unui vas grecesc și unei nave engleze in dreptul portului Balcic. Valurile puternice au dărimat farul de la capul digului din Nesebar.
pe scurt

Imogine elocventă o distrugerilor provocate de război la Beirut
Pentru sporirea eficienței O.N.U. 

in asigurarea păcii, justiției 
și progresului

Mesaiu! lui Kurt Waldheim a priie'ul Zilei Națiunilor UnitePrincipala sarcină a O.N.U. o constituie, încă din momentul fondării ei. menținerea păcii și securității in toate regiunile lumi» — se arata in mesajul difuzat la Națiunile Unite dc Kurt Waldheim, secretar general al O.N.U.. cu prilejul aniversării, la 24 octombrie, a Zilei Organizației Națiunilor Unite.în prezent, O.N.U. continuă eforturile in vederea soluționării conflictelor din Orientul Mijlociu și din Cipru, precum și a problemelor Africii australe. Organizația Națiunilor Unite este un important forum internațional, unde pot fi examinate divergențele existente. unde confruntarea cedează locul colaborării și unde poate fi programată viitoarea cooperare internațională.în momentul aniversării a 30 de ani de la fondarea Orga.-. - zației Națiunilor Unite — releva mesajul —, organizația
In Consiliul de Securitate

mondială a devenit o instituție universală, din rândurile căreia fac parte 145 de țări, de trei ori mai multe decit in momentul creării O.N.U.Mesajul secretarului general al O.N.U. adresează tuturor membrilor Națiunilor Unite chemarea de a spori eficiența organizației, exprimind convingerea că un număr tot mai mare de oameni vor înțelege însemnătatea colaborării internaționale prin intermediul Organizației și vor susține activitatea O.N.U. destinată asigurării păcii, justiției și progresului.
Proiect de rezoluție privind Namibia 

prezentat de România și alte șase țăriîn ședința din 18 octombrie a Consiliului de Securitate, consacrată dezbaterii „problemei Namibiei**, România. împreună cu Benin. Guyana. Libia. Pakistan. Panama și Tanzania au difuzat in rindul membrilor consiliului un proiect de rezoluție in legătură cu situația critică din Namibia, aflată sub ocupația ilegală a Africii de Sud. și cu modalitățile de soluționare a conflictului.Documentul a fost introdus in mod oficial in dezbaterile con-

siiiului de către reprezentantul Guyanei. R.E. Jackson, care a cerut acestui organism însărcinat cu misiuni speciale, executive. in domeniul menținerii păcii și securității popoarelor, aoărării libertății lor să se ridice la înălțimea sarcinilor sale de majoră însemnătate și sâ împlinească așteptările și speranțele poporului Namibiei și ale întregii comunității internaționale. adopt ind fără rezerve proiectul de rezoluție al celor șapte state.

Doi tineri, Mario Gonzalez și Maria Contreras, sosiți din îndepărtata Guatemala, ne-au făcut recent o vizită la redacție. Ei ne-au vorbit despre lupta lor, a tovarășilor lor din cadrul Tineretului patriotic al muncii. Animați de nobilele sentimente ale cauzei drepte, pentru împlinirea aspirațiilor de libertate ale . poporului, nevoiți să-și desfășoare activitatea în condiții ilegale, supuși la represiuni, tinerii progresiști, revoluționari din Guatemala continuă lupta.— Tineretul nostru — spunea Mario Gonzalez — nu dispune de condițiile necesare unei dezvoltări potrivit intereselor poporului, ale tinerei generații. Avem un sistem educațional extrem de înapoiat, starea sănătății maselor largi populare, în special a copiilor, este departe dc a fi normală. Lipsesc cele mai elementare condiții de muncă și calificare. Dealtfel, circa 70 la sută din tinerii care au împlinit 18 ani nu au asigurată o slujbă. Evident, asemenea situații contribuie la sporirea nemulțumirii, Ia creșterea numărului celor care, an de an, se alătură forțelor militante ce luptă împotriva împilării, pentru respectarea drepturilor omului. Noi, cei din cadrul Tineretului patriotic al muncii — organizație grupind muncitori, țărani, elevi, studenți — sîn- tem permanent supuși unor represiuni, mulți cad victime regimului antidemocratic și antipopular.— în ciuda deselor arestări — releva Maria Contreras — a prigoanei continue, tineretul se organizează, este inițiatorul a numeroase acțiuni pentru apărarea intereselor oamenilor muncii, se află în primele rinduri ale luptei împotriva oligarhiei, a cercurilor imperialiste. Aceste obiective antrenează mase tot mai largi ale poporului. In ultimul timp forțele progresiste au dobindit citeva succese, intre acestea aflin- du-se crearea Comitetului Național al Unității Sindicale. 85 la sută din numărul total al muncitorilor fae parte din acest comitet, conducerea lui cuprinzind și reprezentanți ai numeroase organizații democratice de tineret. La baza rezultatelor pozitive înregistrate au stat creșterea unității clasei muncitoare, întărirea solidarității de luptă intre diferite categorii sociale ale poporului. Lupta noastră se

bucură de simpatia și sprijinul unor organizații dc tineret, naționale, regionale sau internaționale — care-și manifestă solidaritatea cu aspirațiile noastre. în acest sens, 20 octombrie a fost proclamată ca „Zi internațională de solidaritate cu poporul și tineretul din Guatemala44. Sîntem convinși că acțiunile noastre, conjugate cu o largă solidaritate din partea tineretului progresist din lumea întreagă, a celorlalte forțe înaintate, vor contribui la înfăptuirea idealurilor nobile pentru care luptăm.în încheiere, Mario Gonzalez ne-a declarat :— Dorim să exprimăm profunda satisfacție pentru invitația adresată de C.C. al U.T.C. de a vizita România socialistă. Am avut deosebita plăcere de a cunoaște direct, atît cît ne-a permis șederea noastră în țara dumneavoastră, succesele mari dobindite de poporul român, sub îndrumarea Partidului Comunist Român, în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate. Am fost plăcut surprinși de condițiile minunate create pentru dezvoltarea și afirmarea tineretului. Ca oaspeți în întreprinderi, facultăți, școli, am putut vedea cum muncesc și cum trăiesc tinerii români, cum se pregătesc pentru muncă și viață, cum răspund încrederii acordate. Pe toată durata vizitei am simțit prietenia, simpatia și solidaritatea tinerilor din România.Am vrea să folosim primirea la redacția „Scinteii tineretului" pentru a exprima tuturor tinerilor români urarea noastră sinceră de a obține noi succese, de a-și spori și mai mult aportul la înflorirea patriei sale socialiste.
Convorbire consemnată de

I. TIMOFTE

La invitația Consiliului General A.R.L.U.S., marți, a sosit în Capitală o delegație a Asociației de prietenie sovieto-ro- mână, condusă de tovarășul V. I. Konotop, membru al C.C. al P.C.U.S.,’ președintele conducerii centrale a asociației,' care va participa la lucrările Conferinței pe țară a Asociației române pentru legături de prietenie cu U.R.S.S.La sosire, pe aeroportul Oto- peni, oaspeții au fost salutați de tovarășii Teodor Marinescu, membru al C.C. al P.C.R., Ilie Murgulescu, vicepreședinte al Consiliului General A.R.L.U.S., de membri ai Consiliului General A.R.L.U.S.Au fost prezenți, de asemenea, B. I. Minakov, însărcinat cu afaceri a.i. al U.R.S.S. la București, membri ai Ambasadei sovietice.
★Marți au început lucrările celei de-a IlI-a Sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale de cooperare economică, științifițA tehnică româno-pakistaneză. După analiza rezultatelor obținute pînă în prezent în colaborarea și cooperarea economică dintre cele două țări-, delegațiile analizează noi posibilități de dezvoltare a colaborării și cooperării economice reciproc avantajoase, în domenii de interes comun, în principal în industria construcțiilor de mașini și în cea petrochimică.
★Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat, marți dupa-amiază, o manifestare culturală consacrată celei de-a XII-a aniversări a proclamării independenței naționale a Republicii Zambia.
★în cadrul manifestărilor prilejuite de cea de-a 4-a ediție a T.I.B., marți au avut loc zilele R. D. Germane, Marii Britanii

și Danemarcei, prilejuite de participările oficiale ale acestor țări la manifestarea economico- comercială din Capitala României.
★Sub egida organizației inter> naționale „Jeunesses musicales". are loc la Belgrad, între 21 și 27 octombrie, concursul anual ,.Be- mus“, destinat tinerilor muzicieni. La manifestare, la ale cărei ediții precedente școala muzicală românească a repurtat frumoase succese, din țara noastră participă de această dată concurenți la secția vioară, iar la secția trio-uri s-au înscris patru asemenea formații de cameră alcătuite din studenți și profesori de muzică.In același timp, alți tineri muzicieni români se pregătesc pentru o competiție internațională, de asemenea, de prestigiu: Concursul de canto „Francisco Vi=< nas“ de la Barcelona, printre ai cărui laureați la edițiile precedente se numără valoroși soliști ai scenelor noastre lirice.

INFORMAȚII - TELEFOANEIn vederea îmbunătățirii serviciilor telefonice în Capitală, Direcția generală a poștelor și telecomunicațiilor din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor anunță că de la 1 noiembrie serviciul de informații va avea următoarele numere de apel: pentru întreprinderi și instituții se va forma numărul 030; pentru abonații al căror nume începe cu literele cuprinse între „A și L‘‘ — 031, iar pentru cei al căror nume începe cu litere cuprinse între „M și Z“ — 032.Noua măsură se alătură altor preocupări și realizări întreprinse în acest an pe linia creșterii capacității centralelor telefonice, precum și a diversificării prestațiilor telofonicj

Astăzi, pe stadionul Republicii, de la ora 15,00

SPORTUL STUUENTESC - SCHHKf 01

Deficiente ale invătămintului britanicPrimul ministru James Callaghan a intervenit, luni, într-o controversă care ia proporții tot mai mari in Marea Britanie și care a fost generată de plinge- rile tot mai puternice în legă
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MIERCURI, 20 OCTOMBRIE

LUMINA PE COLINA : Patria 
(orele 9 : 11.13 : 13.30 ; 16 : 18.30 ; 
20,45).

OAMENI RESPECTABILI : Scala 
(orele 8,30 ; 11 ; 13.30 ; 10 : 18.30 ; 
21): Festival (orele 8,45 ; 11 : 13,30; 
16; 18,30; 20,45).

întoarcerea MARELUI 
BLOND : Luceafărul (Orele 9 ; 
11,15 ; 13.30 : 16 : 18,15 ; 20.30) ;
Sala Sporturilor șl Culturii (ora 
18) ; București (orele 9 ; 11,15 ; 
13,30 : 1G.15 : 18.30 ; 20.30) : Favorit 
(orele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

ULTIMA NOAPTE A SINGURĂ
TĂȚII : Central (orele 9.15 : 11.30 ; 
13,45 : 16 : 18,15 : 20.30) ; Volga (o- 
rele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 1B ;
20,15).

CEI 13 DE L-A BARLETTA: Vic
toria (ore.e : 12.15 : 14.45 :
17.15 • 2fi) : Miorița (orele 9 : 11.38: 
14 : 17 : 13.30).

OSINDA : Grivița (orele 9; 11.15: 
13.30 : 15.45 : ’.8 : 20.15) : Drumul 
Sării (orele 15.30 : 18 : 20.15) : Au
rora (orele 9 : 11.45 : 17.15 ; 19,45).

MICA -SIRENA : Capitol (orele 
10 : 12 : 14 : 16 : 18 : 20).

tinerețe fără batrînete .- 
Doina (orele 13,30 : 16 : 20) la orele 
9.30: 11.30 și 18 program de desene 
animate pentru copii.

cei patru mușchetari : Fe
roviar (orele 9 ; 11,15 : 13,30 : 16 ;
18.15 ; 20.30). Melodia (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 : 20,30) ;
Modern (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30).

APAȘII : Lumina (orele 9: 11.15; 
13.30 : 15,45 : 18 ; 20).

DACA TACE CÎNTARETUL : 
Excelsior (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20.30).
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în absența vintului
Aprorimr.ir- 2 500 de persoane din regiunea 

Clifford (statul Michigan) au fost evacuate din 
locuințele lor. din cauza răsphtdirii in această 
zone a t.nuj nor de gaz toxic, format in urma 
exp.zz.e. ur-: ragon-ctsfenia de cale ferată. 
Substanța poluantă — cianură de vinii — 
aflată in cisterna avariată este utilizată la fa- 
brriares insecticidelor și a cauciucului sintetic. 
S-a axunțzt că pagubele materiale și nocivita
tea norului de gaz toxic au fost limitate la o 
zotsd eu raza de 25 km, datorită absenței vin- 
tuhui. care ar fi putut extinde norul de gaz pe 
o suprafață mult mai mare.

tip de electromobil. capabil să parcurgi 400 km 
fără reincărcarea acumulatorului.

Evaziune fiscală in Franța
Ministerul francez al Finanțelor ra deschide 

o investigație in legătură cu evaziunile fiscale 
de care este acuzat constructorul de avioane 
Marcel Dassault — anunți Oficiul procurorului 
general al Parisului. Potrivit revistei ..Le 
Point', fraudele fiscale atribuite lui Dassault 
totalizează 1,5 miliarde franci (300, milioane 
dolari).

'1 î 
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î

Un

Miniaparat de intervenție 
in caz de infarct

aparat 'tativ pentru acordarea
...___ urile de atac de cord a fost

perfectat in Austria. Dispunind de o sursă 
proprie de energie, instrumentul poate efectua 
timp de 12 minute masajul inimii și respirația 
artificială. El este dotat, de asemenea, cu o 
mască ș. cu un mic balon de oxigen. Greutatea 

ilui este de numai 6 kg.apa

Electromobilul japonez
Specialiștii japonezi au început experimen- 

tarea a 7 prototipuri de electromobile produse 
de diferite firme nipone constructoare de ma- 
rr.i. Ele pot parcurge o distanță de 200 km 
fără re r.cărcarea acumulatorului. Proiectanții 
lucrează in prezent la crearea unui nou proto-

Furtunile violente care au bintuit in ultima 
vreme in Marea Nordului au afectat puternic 
navigația, punînd in dificultate vasele surprinse 
în zonă. în imagine : operațiuni de salvare a 
echipajului unui petrolier gigant, aflat in pe

ricol in apropierea portului Le Havre.

s

s

tură cu declinul calității programelor și metodelor din învă- țămintul elementar și mediu britanic. Premierul Callaghan a reamintit, intr-un discurs ’ rostit la Oxford, că atit părinții, cît și întreprinderile industriale se pling de faptul că „în școală, copiilor nu li se formează deprinderi fundamentale44.Agenția Reuter, care transmite știrea, relatează că această problemă a ieșit in prim plan anul trecut, cind părinții au blocat o școală elementară în nordul Londrei, protestind împotriva slabei pregătiri pe care o primesc copiii lor. In esență, este vorba de două critici fundamentale : faptul că lipsește un program general de invățămint pentru toată țara, actualele reglementări lăsind la latitudinea profesorilor atit conținutul, cit și metoda de predare, și, în al doilea rînd, după cum a reieșit și din cuvintarea primului ministru, tinerii nu sînt pregătiți pentru o activitate productivă. „Nu e nici o virtute în a avea cetățeni bine adaptați, dar care sint șomeri pentru că nu au nici o calificare44, a spus James Callaghan, cerind „o mai puternică amprentă tehnologică în predarea științelor pozitive și mai multă încurajare pentru tineri, ca aceștia să intre în activitatea industrială44.
OCEANUL INDIAN 

SA FIE LIBER DE BAZE 
MILITAREIntr-un mesaj adresat Conferinței internaționale de la Madras a tineretului și studenților, avind ca temă dezideratul transformării Oceanului Indian într-o zonă a păcii, primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, a relevat îngrijorarea pe care o provoacă crearea de baze militare în Oceanul Indian.

in turul doi al
înaintea unei confruntări inter

naționale de anvergură Sportul 
studențesc, care întîlnește astăzi 
puternica formație vest-germană 
Schalke 04, în turul doi al Cupei 
U.E.F.A., se află într-o situație 
dificilă. Anunțam încă de ieri ci
teva Indisponibilități de marcă — 
Rădulescu și Mircea Sandu. Apoi 
absența lui Ciugarin din linia 
apărătorilor, suspendat de U.E.F.A. 
pentru cele două cartonașe gal
bene din întîlnirile cu Olimpia- 
kos Pireu. Dar chiar șl așa fun
dașul central al Sportului studen
țesc n-ar fi putut juca pentru că, 
accidentîndu-se, are piciorul în 
ghips. Locul lui în defensiva 
studenților va fi luat de Cazan. 
Dar iată formația pe care ne-a 
comunicat-o telefonic, ieri după- 
amiază. antrenorul emerit Angelo 
Niculescu: portar — Răducanu,
fundași: Tănâsescu, Cazan, Gri- 
gore, Manea — mijlocași: Cassai, 
Munteanu, Marica — atacanți: 
Grosu, Oct. Ionescu, Vlad. Așa
dar. echipa din Regie contează pe 
Răducanu și Oct. Ionescu. Medi
cul Florin Brătilă a făcut efor
turi ca să-i „valideze1* pentru joc. 
Mijlocașul Rădulescu rămîne, 
încă, indisponibil inclusiv pentru 
următoarea etapă de campionat. 
In legătura cu ceea ce s-a scris, 
că se fac eforturi pentru a-1 le
gitima pe portarul Ion Vasile, ca 
primă rezervă a portarului Ne- 
cula Răducanu, trebuie să spu
nem că chiar dacă această legi
timare se va produce, Ion Vasile 
nu va putea fi folosit, întrucît re
gulamentul Cupei U.E.F.A. pre
vede că n-au drept de joc decît 
jucătorii legitimați pînă la 15 au
gust a.c. Am vrea să mai men
ționăm că în condițiile în care 
unii „accidentați" vor evolua as
tăzi în echipă, randamentul lor 
va fi, întrucîtva, diminuat. Spe
răm, însă, că elevii profesorului 
Angelo Niculescu, cei care vor

• Vechiul oraș japonez Nagoya va găzdui în zilele de 13 și 14 noiembrie un mare concurs internațional de gimnastică dotat cu „Cupa Chiunichi". Organizatorii au invitat numeroase stele ale gimnasticii mondiale, în frunte cu tripla campioană olimpică, românca Nadia Comăneci, transmit din Tokio corespondenții agențiilor de presă. La concursul feminin vor, mai lua parte sportive din U.R.S.S. (probabil Nelli Kim și Svetlana Grozdova), Canada, R.D. Germană, S.U.A. și Japonia. Pentru concursul masculin și-au anunțat participarea gim- naști din U.R.S.S.. S.U.A., Ungaria, Canada, R.D. Germană.• La 21 noiembrie va avea loc la Varșovia sau Lodz meciul internațional de box dintre echipele de tineret ale României și Poloniei.Finalele campionatelor naționale de box se vor desfășura între 8 și 14 noiembrie pe ringul Palatului sporturilor și culturii din Capitală.• Mărfi, în cadrul campionatului național, a avut loc în Capitală meciul restanță de handbal dintre echipele masculine Steaua și Relonul Săvi- nești. Handbaliștii bucureșteni
Țăndărică (Sala Academia): UN 
BAIAT ISTEȚ ȘI UN REGE 
NĂTĂFLEȚ - ora 17.

NOAPTEA AMERICANA: Eforie 
(ore.e 9.15 : 11.30 : 13.45 : 16 : 18.15; 
20,30) ; Progresul (orele 11.15 ;
13.30 ; IC ; 10.15 : 20.30).

PISICILE ARISTOCRATE : Pro
gresul (ora 9).

PINTEA : Timpuri Noi (orele 9 ; 
11,15 : 13.30 : 15.45 : 18 : 20,15) : Fe
rentari (orele 18 : 20.15).

ROMANȚA PENTRU O COROA
NA : Ferentari (ora 15,30).

ȚARA ÎNDEPĂRTATA : Buzești 
(orele 9 ; 11.15 : 13.30 ; 16 ; 18.15 ; 
20.15) : Tomis (orele 9 : 11.15 :
13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30).

DOSARUL GERICAROV : Bucegl 
(orele 15,30 ; 17.45 ; 20).

ULTIMELE ZILE ALE VERII : 
Ciulești (orele 15.30 ; 17.45 ; 20) ; 
Cotroceni (orele 10 : 12.30 : 15 ; 
17,30 : 20) : Floreasca (orele 13,30 ; 
18: 20,15).

CÎND VINE SEPTEMBRIE: Uni
rea (orele 16 ; 18 : 20).

PRIETENII MEI. ELEFANȚII : 
Dacia (orele 9 : 12,30 ; 16 ; 19,15).

PINOCCHIO: Pacea (ora 14,45).
UN LOC SUB SOARE : Pacea 

(orele 16 ; 18 ; 20).
EVADAREA: Crîngași (ora 17).
FAMILIA DULSCY : Viitorul (o- 

rele 15,30 : 18 ; 20).
ORIENT EXPRES : Gloria (orele 

9 ; 11,45 ; 16,15 ; 19,15).

KATINA : Moșilor (orele 16 ; 
18 ; 20).

CANGURUL : Popular (orele 
15,45 : 18 ; 20).

AL ȘAPTELEA CARTUȘ : Mun
ca (orele 15,45 : 18 : 20);

SOARELE ALB AL PUSTIULUI: 
Cosmos (orele 18 20.15) la orele
15,30 program de desene animate 
pentru copii.

MELODIILE CARTIERULUI : 
Flacăra (orele 15,30 : 18 ; 20).

SUFLETE CONDAMNATE : Arta 
(orele 15,30 ; 17,45 ; 20).

MIHAI VITEAZUL : Vitan (orele 
15,30 : 19,30).

ARIPI PUTERNICE : Rahova (o- 
rele 16 ; 18 ; 20).

Opera Română: WALKIRIA — 
ora 19; Teatrul de Operetă: VĂ
DUVĂ VESELĂ — ora 19,30; Tea
trul Național (Sala Mare): DAN
TON — ora 19; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Sala Studio): 
ELISABETA I — ora 19,30: Tea
trul „C. Tănase" (Sala Savoy): 
REVISTA CU PAIAȚE — ora 
19,30; Ansamblul „Raosodia 
Română": PE-UN PICIOR DE
PLAI — ora 19.30; Teatrul Giu- 
lești: CU OLTENCELE NU-I DE 
GLUMIT — ora 19,30; Teatrul

PROGRAMUL 1

15,00 Fotbal : Sportul studențesc 
— Schalke 04 (R.F.G.) în turul II 
al „Cupei U.E.F.A.". Transmisiune 
directă de la stadionul Republicii. 
16,5'j Teleșcoală. Teatru didactic: 
„Amintirea Ponticelor" (după pie
sa „Ovidiu" de Vasile Alecsandri). 
Prezintă prof. univ. Virgil Brădă- 
țeanu. 17,35 Bijuterii muzicale. 
Cîntă : Magda Ianculescu, Corne
lia Bronzetti, Suzana Szoreny, 
Corneliu Rădulescu. 18,00 Bucu- 
reștiul necunoscut. 18,15 Cîntec în 
Teleorman. Spectacol la Casa de 
cultură din Alexandria în cinstea 
fruntașilor în producție. 18,45 Tri

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : București Piața „Sdnteii- Tel : 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din Întreprinderi șl instituții — Tiparul i Combinatul Poligrafie MCasa Iclnteil*. 
Cititorii din străinătate se pot abona adreslndu-se La ILEXIM — departamentul export-import presă P.O. Box 136—137 telex 11226 București «tr. 13 Decembrie nr. 3.

Cupei U.E.F.A.
apăra în meciul de azi culorile clubului, prestigiul sportului românesc, își vor mobiliza toate resur
sele fizice și morale, cunoștințele tehnico-tactice pentru realizarea unui joc bun, așa cum ne-au 
obișnuit în ultima vreme, astfel incit, prin armele tactice pe care le va stabili, în funcție de ad
versar, reputatul antrenor să-și asigure cel puțin victoria.Oaspeții — sosiți ieri după 
amiază — potrivit informațiilor pe 
care le avem, prezintă formația lor de bază din care nu vor lipsi cunoscuții internaționali vest-ger- 
mani Fichtel, Fischer, H. Kremers 
și E. Kremers, precum și internaționalii iugoslavi Măriei și 
Obiak. Din cartea de vizită a 
echipei oaspete se desprind alte citeva date: în ultimele două meciuri Schalke 04 a învins, in de
plasare, pe Bayern Munchen cu 
7—0, iar simbătă a surclasat, din nou, într-un meci de cupâ pe 
Hellingen Bonefeld, din liga a 
II-a. cu 6—1. Echipa se află, după 9 etape, pe locul 5 în clasamen
tul vest-german. cu un golave
raj de 23—18. Atacantul Fischer este golgeteruî campionatului tre
cut (23 goluri). In acest campio
nat a înscris 8 goluri și se află pe locul 4 în actualul clasament 
al golgeterilor. Neanunțîndu-Se in
disponibilități, antrenorul Friedel Rausch va alinia echipa stan
dard: Măriei — Sobieray, Fich
tel, Russman, Thiele — Obiak, 
Liitkebohmert — H. Kremers, Abramzik, Fischer, E. Kremers.Meciul este programat pe sta
dionul Republicii — nu pe ,.23 
August" cum fusese anunțat anterior (terenul de-aici a fost de
teriorat de ultimele meciuri) — 
începînd de la orele 15 va fi transmis pe micul ecran.In numele cititorilor „Sinteii tiheretului" urăm succes deplin fotbaliștilor de la Spoitul studențesc. (C. V.).
au obținut victoria cu scorul de 25-17 (11—9).• Proba masculină pe echipe din cadrul turneului de tenis al țărilor din Asia, Africa și America Latină a fost ciști- gată de selecționata R.P. Chineze, care a învins în finală cu scorul de 5—1 reprezentativa Japoniei.• Referindu-se Ia măsurile adoptate de Comitetul Internațional Olimpic care a retras medaliile olimpice de aur halterofililor Valentin Hristov și Zbigniew Kaczmarek pentru folosirea unor medicamente interzise (steroizi anabolizariți), ‘dr. Eduardo Hay (Mexic), membru al Comisiei medicale a C.I.O., a arătat că Federația internațională și C.I.O. nu trebuie să se limiteze la sancțiuni, ci mai ales să desfășoare o activitate educativă în rîndul participan- ților. Sportivii trebuie să fie convinși că efectele steroizilor asupra performanței sînt pînă la urmă neînsemnate, căci masa musculară crescută prin acest tratament nu este contraCtilă, elastică, în schimb riscurile pe planul general al sănătății (maladii de ficat etc.) sint foarte mari, a declarat specialistul mexican.
buna TV. Spiritul revoluționar în 
munca de propagandă. Opinii ale 
unor participanți la Consfătuirea 
cadrelor din domeniul științelor 
sociale și învățămîntului politico- 
ideologic. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Cadran mondial. 
20,30 Telecinemateca. Ciclul „Mari 
actori" : Vasili Lanovoi, Innoken- 
ti Smoktunovski în filmul „Ana 
și comandorul". 21,55 Un cîntec 
prin ani — cîntece vechi în rit
muri noi. 22,15 24 de ore. 22,30 
închiderea programului.

PROGRAMUL 2
20,00 o viață pentru o idee : 

Dimitrie Brândza (1846—1895). 20,30 
Opera bufă „La serva padrona", 
de Pergolesi. Interpretează stu
denții Conservatorului „Gh. Dima" 
din Cluj-Napoca. 21,20 Telex, 21,25 
Universitatea TV. 22,00 Din lirica 
universală. „în. suflet cleștarul 
și-n inimă cinstea" (Poezie arabă 
clasică din sec. VI—XI). 22,20 în
chiderea programului.
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